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 مقداره عو ّ

ً
 من خسائره خالل األسبوع األول من ديسمبر بعد أن حقق ارتفاعا

ً
 79ض مؤشر سوق األسهم بعضا

نقطة.  9.510.9% خالل تداوالت األسبوع الثاني من ديسمبر ليغلق الجلسة النهائية لألسبوع على 4.1نقطة وبنسبة 

 في اأّل
ً
 ملحوظا

ً
% وكذلك الحال للقيمة املدداولة 41بأكثر من اولة سهم املددوصاحب هذه املكاسب في املؤشر ارتفاعا

ّمليار ريال.  47.0% عن األسبوع األول من ديسمبر وبقيمة إجمالية تجاوزت 44.1والتي ارتفعت بنسبة 

 على أداء مؤشرات القطاعات املخدلفة باسدثناء خمسة قطاعات سجلت مكاسب 
ً
وسيطرت التراجعات مجددا

 بأكثر من يدقدمها "اإلعالم والنشر" وا
ً
وذلك % 0.4% يليه "املصارف والخدمات املالية" بنسبة 44لذي حقق ارتفاعا

نقطة  05نقطة أساس إلى  40على خلفية  قيام مؤسسة النقد العربي برفع معدل اتفاقيات الشراء املعاكس من 

ّ أساس وما لذلك من أثر على هوامش اإلقراض للبنوك. 

 

 السوق املالية:أخبار 

 اململكة في والهايبرماركت السوبرماركت ملداجر سلسلة أكبر ثاني السعودية العثيم هللا عبد أسواق شركة قالت 

 .املقبلة الثالث السنوات خالل ريال مليوّن 144 واستثمار مصر في الدوسع تعتزم إنها

 "حصة وشراء "أمنكو" في حصتها من جزء لبيع "البكرّي عبدالقادر شركة" مع تفاهم مذكرتي تمديد تعلن "مبرد 

  يوما 30 ملدة "العاملية البحار" شركة في

  مليون ريال وكانت أعلى هذه الصفقات  404.70صفقات خالل هذا األسبوع بقيمة إجمالية  9تم تنفيذ

 مليون ريال 00.4قيمة صفقة خاصة على سهم املراعي بقيمة 

 بزيادة العادية غير العامة للجمعية املنعقد اجدماعه في للصناعات املدطورة تكوين شركة إدارة مجلس اوص ى 

 الجهات موافقة بأخذ مشروطة ريـال مليوّن 600 بقيمة أولوية حقوّق أسهم طرح خالل من الشركة مال رأس

 .الرسمية

 مع اإلسالمي الدمويل نظام تعدمد بنكية تسهيالت إتفاقية ."الخضرّي عبداملحسن عبدهللا أبناء" شركة وقعت 

 .القائمة التسهيالت تجديد تدضمن . ريال مليوّن 274 بقيمة ."البالد بنك"

 لظروف ريال مليارات 3 بقيمة أولوية حقوّق أسهم طرح طريق عن املال رأس زيادة ملف يسحب "الجزيرة بنك 

 الحالية السوّق

 ريال مليوّن 8000 إلى ريال مليوّن 6000 من املال رأس بزيادة اجدماعه في ."املراعي" شركة إدارة مجلس أوص ى 

  % 33 بنسبة منحة أسهم توزيع طريق عن

 اتفاقية توقيع 2015 ديسمبر 13 بداريخ "ساسكو" واملعدات السيارات لخدمات السعودية الشركة أكملت 

 150 بقيمة -بحرينية مساهمة شركة -الدولي الخليج بنك مع اإلسالمية الشريعة مع مدوافقة مرابحة تسهيالت

 .ألمر سند بضمان وذلك ريال مليوّن

 تبلغ مشاريع تسليمها عن ."لالستثمار دبي" لشركة الدابعة ."للزجاج األمريكية السعودية" الشركة أعلنت 

 .السعودية أنحاء مخدلف في ريال. مليوّن 30 من أكثر قيمتها

 تسهيالت اتفاقية املالية سامبا ومجموعة الدجارّي األهلي البنك مع وقعت إنها للكهرباء السعودية الشركة قالت 

 .سنوات ثالث ألجل دوالر مليوّن (666.7) ريال مليار 2.5 أقص ى بحد قيمتها تبلغ املحلية بالعملة مقومة ائدمانية

 األخبار االقتصادية:

 البالد اقدصاد تشكيل إعادة تستهدف لخطة العام اإلطار وضع السعودي العهد ولي ولي سلمان بن محمد األمير 

 فيها تضرّر مرة آخر منذ للمملكة االقدصادية للسياسة تغيير أكبر سيكوّن فيما النفط أسعار هبوط ملواجهة

 .سنوات عشر نحو قبل النفط أسعار هبوط جراء اقدصادها

 40 من( العكس ي الريبو) املعاكس الشراء إعادة اتفاقيات معدل السعودي العربي النقد مؤسسة رفعت 

 نقطة 455 عند( الريبو) الشراء إعادة اتفاقيات معدل ابقاء قررت فيما أساس نقطة 05 إلى أساس نقطة

 املحلية األسواق تطورات على بناءًّ فورا سرّيي القرار هذا أن" واس" أوردته بيان في املؤسسة قالت. ّوأساس

 .والدولية

 يدم وأن ريال مليار 30 على مصر في السعودية االستثمارات تزيد بأن توجيهات الشريفين الحرمين خادم أصدر 

 .سنوات 5 ملدة البترول من مصر احدياجات توفير في اإلسهام

 صفر شهر خالل تمت التي العقارية الصفقات قيمة أن السعودية العدل وزارة عن الصادرة البيانات أظهرت 

 .املاض ي العام من الفترة بنفس مقارنة % 41 قدره بانخفاض ريال. مليار 24.1 قيمتها بلغت هـ1437

 

 

 

 

 
 مصدر البيانات: بلومبرغ. تداوّل

 

 املصدر: بلومبرغ . غ م = غير مداح

 

 
 األسبوع

 ديسمبر 01إلى  01 من

 األسبوع

 ديسمبر 00إلى  10 من
 قيمة التغير

التغير 

)%( 

 %24.12 289,728,568 1,201,156,855 1,490,885,423 األسهم املتداولة

 %11.25 2,988,246,355 26,551,368,737 29,539,615,092 القيمة املتداولة

 %4.23 23,814 563,474 587,288 الصفقات
ّاملصدر: تداوّل
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 اإلغالق الكمية المتداولة

 التغير اإلغالق االفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

بداية 

 العام

مكرر 

 الربحية

 15.90 %15.45- %1.39 96.68 7,045.68 6,949.00 تداوّل

 10.16 %14.70- %5.16 767.11 15,622.27 14,855.16 املصارف والخدمات املالية

 13.55 %17.88- %1.02- 167.93- 16,235.99 16,403.92 الفنادق و السياحة

 17.95 %22.02- %2.75- 341.64- 12,101.73 12,443.37 الدجزئة

 19.81 %21.98- %0.86- 78.91- 9,104.87 9,183.78 الزراعة والصناعات الغذائية

 13.01 %12.44 %3.30 260.51 8,143.77 7,883.26 النقل

 23.66 %0.09- %2.14- 143.85- 6,587.22 6,731.07 االستثمار الصناعي

 41.51 %3.97- %0.62- 33.95- 5,424.35 5,458.30 الطاقة

 38.48 %2.00- %1.02 58.47 5,797.67 5,739.20 الدطوير العقارّي

 10.60 %29.84- %0.39 18.80 4,808.17 4,789.37 اإلسمنت

 17.77 %17.57- %0.32- 15.51- 4,827.87 4,843.38 الصناعات البتروكيماوية

 26.74 %9.07- %1.14- 38.47- 3,345.25 3,383.72 شركات األستثمار املدعدد

 22.53 %30.57- %2.17- 50.92- 2,293.14 2,344.06 التشييد والبناء

 غ م %57.24 %21.81 619.50 3,460.36 2,840.86 االعالم والنشر

 غ م %16.52- %1.38- 22.61- 1,621.17 1,643.78 االتصاالت وتقنية املعلومات

 44.85 %7.98- %0.45- 5.29- 1,174.16 1,179.45 الدأمين

أهم أخبار االقتصاد والسوق املالية باململكة 

 العربية السعودية
 رسم بياني لحركة مؤشر السوق )تداول( مع الكمية

أداء املؤشرات في السوق املالية السعودية

 ملخص العمليات في السوق السعودي

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيـــــــع أي أوراق ماليــــــــة. كمـــــــا أنهـــــــا ال تعدبــــــــر تـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا الدقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط. وال يعدبـــــــر هــــــــذا الدقريـــــــر
ً
معلومـــــــات مداحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــدخدامأو تـــــــداول معينــــــــة. وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا الدقريـــــــر  اســــــــتثماّرمنهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكدمالمصادر يعدقد أنها جديرة بالثقة. ولكن ال نضمن 

http://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/44
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 الكمية املتداولة الشركة
في  التغير األسبوعي

 أداء السهم

التغير من بداية  

 العام

 %25.55- %7.05 360,633,042 مصرف اإلنماء

 %24.48- %3.19 193,471,017 شركة دار األركان للدطوير العقارّي

 %11.44 %15.02 120,769,507 إعمار املدينة اإلقدصادية

 %21.87 %3.04 66,595,406 مدينة املعرفة اإلقدصادية

 %4.73 %22.64 46,821,145 الشركة السعودية للطباعة والدغليف
ّاملصدر: بلومبرغ

 

 مكرر ربحية القطاع مكرر الربحية الشركة

  15.75 تداوّل

 10.16 5.16 بنك الجزيرة

 17.77 7.06 شركة اللجين

 17.83 7.45 لإلستثمار الصناعيشركة الزامل 

 9.67 7.59 البنك العربي الوطني

 23.03 7.59 شركة الزامل لإلستثمار الصناعي

 9.67 7.60 البنك العربي الوطني

 9.67 7.62 البنك السعودي الهولندي

 18.46 7.65 البنك السعودي لإلستثمار

 38.09 7.85 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

 9.67 8.02 السعودية للنقل الجماعيالشركة 

  ّاملصدر: بلومبرغ

 

 

 

 

 
 

 االغالق االفتتاح الشركة
التغير 

 األسبوعي

من بداية  التغير

 العام

 %261.61 %34.69 60.10 44.62 املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 %49.47 %22.64 27.95 22.79 والدغليف الشركة السعودية للطباعة

 %11.44 %15.02 13.25 11.52 إعمار املدينة اإلقدصادية

 %12.06- %12.70 20.86 18.51 الورق لصناعة السعودية الشركة

 %4.14 %10.93 53.58 48.30 الراجحي مصرف
ّغاملصدر: بلومبّر

 

 التغير األسبوعي االغالق االفتتاح الشركة
التغير من بداية 

 العام

 %23.91- %10.34- 26.00 29.00 الدعاوني للدأمين العربي الدرع شركة

 %30.85- %8.59- 12.55 13.73 والبتروكيماويات للدكرير رابغ شركة

 %31.78- %7.99- 20.26 22.02 األساسية الكيميائية الصناعات شركة

 %8.04- %12.32- 45.98 42.65 للصناعات املدطورة تكوين شركة

 %3.68 %12.28- 54.43 25.87 الورق وإنداج لصناعة األوسط الشرّق شركة
ّاملصدر: بلومبرغ

 

 العائد على حقوق امللكية الشركة
العائد على حقوق امللكية 

 للقطاع

  10.63 تداوّل

 4.63 58.74 شركة جرير للتسويق

 4.63 56.69 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

 3.00 54.89 شركة الخطوط السعودية للدموين

 2.93 45.07 شركة بوبا العربية للدأمين الدعاوني

 3.40 43.96 مجموعة الطيار للسفر

 1.61 37.69 الشركة السعودية إلنداج األنابيب الفخارية

 1.96 34.81 املنطقة الجنوبية شركة أسمنت

 1.48 34.59 شركة األسمدة العربية السعودية

 1.96 34.34 شركة األسمنت السعودية

 1.48 33.12 الشركة املدقدمة للبتروكيماويات

  ّاملصدر: بلومبرغ

 

 
 املصدر: بلومبرغ

 

 املتداولةالقيمة  الشركة
في  التغير األسبوعي

 أداء السهم

التغير من بداية  

 العام

 %25.55- %7.05 5,186,086,272 مصرف اإلنماء

 %5.75 %0.97 3,223,025,056 الشركة السعودية للصناعات األساسية

 %11.44 %15.02 1,563,829,984 إعمار املدينة اإلقدصادية

 %49.47 %22.64 1,255,357,664 الشركة السعودية للطباعة والدغليف

 %4.14 %10.93 1,165,700,088 مصرف الراجحي
   ّاملصدر: بلومبرغ

 القيمة الدفتريةمكرر  الشركة
القيمة الدفترية مكرر 

 لقطاعل

  1.86 تداوّل

 1.53 0.37 شركة دار األركان للدطوير العقارّي

 1.48 0.60 شركة كيمائيات امليثانوّل

 1.61 0.72 شركة أميانديت العربية السعودية

 1.53 0.79 الشركة العقارية السعودية

 1.48 0.84 شركة الدصنيع الوطنية

 1.48 0.86 الشركة العربية لألنابيب

 1.61 0.86 شركة نماء للكيماويات

 1.48 0.87 الشركة السعودية للصناعات املدطورة

 1.48 0.88 مجموعة أسترا الصناعية

 1.59 0.88 شركة الصحراء للبتروكيماويات

  ّاملصدر: بلومبرغ

 من حيث قيمة التداول 
ً
 الخمس شركات األكثر نشاطا

 الخمس شركات األكثر نشاطا من حيث كمية التداول 

 العشر شركات األدنى من حيث مكرر الربحية

 العشر شركات األدنى من حيث مكرر القيمة الدفترية

 خالل األسبوع
ً
 الخمس شركات األكثر ارتفاعا

 الخمس شركات األكثر انخفاضا خالل األسبوع

 العشر شركات األعلى حسب العائد على حقوق امللكية

رسم بياني ألداء مؤشر سوق األسهم السعودي مقارنة 

 بأسعار النفط

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيـــــــع أي أوراق ماليــــــــة. كمـــــــا أنهـــــــا ال تعدبــــــــر إعـــــــداد هــــــــذا الدقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط. وال يعدبـــــــر هــــــــذا الدقريـــــــرتـــــــم 
ً
معلومـــــــات مداحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــدخدامأو تـــــــداول معينــــــــة. وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا الدقريـــــــر  اســــــــتثماّرمنهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكدمالمصادر يعدقد أنها جديرة بالثقة. ولكن ال نضمن 
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ّ
أظهرت البيانات األسبوعية ألسواق دول مجلس الدعاون الخليجي عن ارتفاع أداء مؤشرات سوقي اإلمارات. دبي 

% على الدوالي. فيما أنهت مؤشرات مسقط والبحرين وقطر والكويت على تراجعات 4.0% و1.1وأبوظبي. بنسبة 

. وعلى املسدوى العالمي. خسرت مؤشرات األسهم األمريكية معظم املكاسب التي حققتها %4.9-طفيفة لم تدجاوز 

خالل األسبوع وأنهت جلساتها بخسائر تعد األكبر خالل شهرين وتأتي هذه التراجعات على أعقاب رفع البنك املركزي 

ّالفدرالي ألسعار الفائدة وتوقعات تباطؤ نمو االقدصادي العالمي. 

ن تحقيقها لخسائر في آخر جلسات األسبوع أنهت األسواق األوروبية األسبوع على ارتفاعات مدفاوتة وعلى الرغم م

ّ %.1.4مؤشر بورصة شانغهاي كسب وحققت املؤشرات اآلسيوية ندائج مماثلة ظهرت في 

ّاألخبار الخليجية:

 إطالق من الهدف وان .دوالر مليارات 10 بقيمة مشتركا استراتيجيا استثمار صندوّق أطلقا واإلمارات الصين 

 طيفا وتغطي مدنوعة تجارية استثمارات تضم مدوازنة محفظة بناء" هو مناصفة البلدان سيموله الذي الصندوّق

 ".النمو قطاعات من

 إلى للعمالء املالي دبي سوّق في العاملة الوساطة شركات قدمتها التي بالهامش الدداوّل املالية التسهيالت قيمة بلغت 

ّ املبرمة الصفقات قيمة إجمالي من%19 نسبده ما تشكل درهم مليار 56.5 نحو
ً
 2015 العام بداية منذ وشراء بيعا

 .الرسمية اإلحصائيات بحسب وذلك الجارّي ديسمبر شهر من األوّل النصف وحتى

 أرباح نسبة أعلى لندن. في القطرية اإلستثمارات وأهم أحدث البريطانية الفاخرة للفنادق مايبورن مجموعة سجلت 

 % 7 الزيادة نسبة لتسجل بها. نسبة ألعلى القابضة قطر مؤسسة تملك منذ الجارّي العام من األخير النصف في

 استرليني جنيه ماليين 10 الى قيمتها تصل كي املاض ي. بالعام مقارنة

 حوالي بلغ الحالية املالية السنة ميزانية في الفعلي العجز حجم إن الكويتية املالية وزارة وكيل حمادة خليفة قال 

 بين ما إلى العام بميزانية الفعلي العجز يصل أن حمادة وتوقع.أكدوبر نهاية حتى دوالر مليار (6.6) دينار مليارّي

 .دينار مليارات وسدة خمسة

 األخبار العاملية:

  للمرة األولى في نحو عشر رفع مجلس االحدياطي االتحادي )البنك املركزي األمريكي( أسعار الفائدة يوم األربعاء

سنوات معبرا عن اعدقاده بأن االقدصاد األمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات األزمة املالية العاملية في الفترة 

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة األساس ي ربع نقطة مئوية إلى  .4557و 4559بين عامي 

هي جدال طويال بشأن ما إن كان االقدصاد قويا بما يكفي لدحمل رفع باملئة لدن 5.05و 5.40نطاق بين 

 االقتراض.ّتكاليف

 مساعدات من يورو مليار بقيمة شريحة صرف على مبدئية موافقة أعطوا اليورو منطقة من كبارا مسؤولين قال 

 البرملان من خالف محل موازيا اقدصاديا برنامجا أثينا سحبت ان بعد لليونان املالي االنقاذ

 األسعار وسجلت املعروض تخمة بسبب السوّق في املعنويات ضعف وسط الجمعة يوم النفط أسعار تراجعت 

 القياس خام ونزّل. أشهر أربعة في نوعها من خسائر موجة أطوّل في الدوالي على لها أسبوعي انخفاض ثالث

 في مسدوياته أدنى إلى اآلجلة العقود في األمريكي الخام وانخفض. للبرميل دوالر 18.64 إلى برنت مزيج العالمي

 .للبرميل دوالر 11.91 عند سنوات سبع نحو

 الجمعة يوم باملئة 4 من أكثر الذهب صعد ّ
ً
 قرب يبقى لكنه أشهر خمسة في واحد ليوم خسارة أكبر من مدعافيا

 بعض الذهب وعوض. الفائدة أسعار األمريكي املركزّي البنك رفع أن بعد سنوات عدة في مسدوياته أدنى

 بضعة بفارّق اقترب عندما الخميس يوم( األونصة) لألوقية دوالر 4519.40 إلى هبط كان أن بعد خسائره

 أسعار في زيادة أوّل بعد ديسمبر من الثالث في سجله والذي سنوات ست في له مسدوّى أدنى عن دوالرات

 .سنوات عشر حوالي في االمريكية الفائدة

 في االولى للمرة النفطية الحفر منصات عدد زادت االمريكية الطاقة شركات أن الجمعة يوم بيانات أظهرت 

 في النفطية للخدمات هيوّز بيكر شركة وقالت. الخام أسعار ضعف اسدمرار من الرغم على اسابيع خمسة

 في املندهي االسبوع في جديدة نفطية منصة 49 أضافت الحفر شركات إن كثب عن السوّق تدابعه الذي تقريرها

 منصات ثلث حوالي العدد ذلك ويمثل. 014إلى  التشغيل قيد الحفر منصات عدد اجمالي ليصل ديسمبر 46

 .4018 والبالغ املاض ي العام من نفسه االسبوع في التشغيل قيد كانت التي الحفر

 قد بما البنك في كمساهم االنضمام لبنان طلب على وافق محافظيه مجلس إن والدعمير لإلنشاء األوروبي البنك قال 

 العام هذا البنك عضوية على للحصوّل بطلب تقدم لبنان وأن .املسدقبل في استثمارات على بالحصوّل للبنان يسمح

 األهلية الحرب من الفارين الالجئين تدفق بسبب اقدصاده لها يدعرض التي الضغوط مواجهة بينها من ألسباب

 .السورية

  الشرق  - ضالريا –مباشر  – زاوية – ويترزر  – أرقام –تم أخذ األخبار من املصادر التالية )تداول- 

 (االنباء

 

 

 

ّ

ّ 40/44/4540/ )*(: إغالق السوق بداريخ  املصدر: بلومبرغ

ّ

 

 التغير اإلغالق اإلفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

 بداية العام

مكرر 

 الربحية

 15.30 %3.90- %0.79- 136.66- 17,128.55 17,265.21 داوجونز الصناعي

 17.88 %2.59- %0.34- 6.82- 2,005.55 2,012.37 055سداندرد أند بوورز 

 30.58 %3.95 %0.21- 10.38- 4,923.08 4,933.47 ناسداك

 27.49 %7.82- %1.67 99.64 6,052.42 5,952.78 455فوتس ي 

 22.86 %8.19 %2.59 268.13 10,608.19 10,340.06 داكس

 19.78 %8.80 %1.27- 243.68- 18,986.80 19,230.48 440نيكاي 

 9.56 %7.84- %1.36 291.51 21,755.56 21,464.05 هونج كونج

 18.82 %10.64 %4.20 144.38 3,578.96 3,434.58 شانغهاي
ّاملصدر: بلومبرغ

 

 )%( التغير األسبوعي التغير األسبوعي االغالق املؤشر
التغير من بداية 

 )%( العام

 %42.09- %2.50- 0.89- 34.73 الخام األمريكي

 %44.19- %24.22- 11.79- 36.88 خام برنت

 %39.44- %27.53- 11.96- 31.49 سلة أوبك

 %10.25- %8.43- 98.20- 1,066.25 الذهب

LIBOR 3 Months 0.5855 0.26 81.33% 129.07% 

SIBOR 3 Months 1.3713 0.42 44.53% 59.91% 

 %2.16- %1.73- 1.78- 100.87 سيتي بانك للصكوك -مؤشر داوجونز 

 %3.32 %0.19 0.21 112.48 مؤشر آيديال ريتنج للصكوك بالدوالر 
ّاملصدر: بلومبرغ

ّ

 

 قسم األبحاث واملشورة

 شركة األول كابيتال      
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ً
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 التغير اإلغالق اإلفتتاح املؤشر 
التغير 

 األسبوعي

التغير من 

 بداية العام

مكرر 

 الربحية

 12.07 %18.57- %4.36 128.40 3,073.07 2,944.67 دبي

 10.89 %8.40- %1.52 61.96 4,148.29 4,086.33 أبوظبي

 9.71 %15.51- %1.69- 91.91- 5,359.30 5,451.21 مسقط

 10.26 %19.31- %1.02- 101.90- 9,912.92 10,014.82 الدوحة

 7.77 %16.09- %1.37- 16.67- 1,197.06 1,213.73 *البحرين

 15.40 %13.95- %1.10- 62.46- 5,623.69 5,686.15 الكويت

 أداء املؤشرات في األسواق الخليجية أخبار األسواق املالية الخليجية والعاملية

 أداء املؤشر في األسواق العاملية

أسعار السلع وبعض املعادن وبعض املؤشرات 

 املختلفة

 إشعار هام:

 أو دعـــــــوة لشــــــــراء أو بيـــــــع أي أوراق ماليــــــــة. كمـــــــا أنهـــــــا ال تعدبــــــــر تـــــــم إعـــــــداد هــــــــذا الدقريـــــــر لغــــــــرض إظهـــــــار املعلومــــــــات فقـــــــط. وال يعدبـــــــر هــــــــذا الدقريـــــــر
ً
معلومـــــــات مداحــــــــة للعمـــــــوم ومــــــــن  اســــــــدخدامأو تـــــــداول معينــــــــة. وتـــــــم فـــــــي هــــــــذا الدقريـــــــر  اســــــــتثماّرمنهجيـــــــة  التخــــــــاذتوصـــــــية  عرضــــــــا

 أو دقة املعلومات. اكدمالمصادر يعدقد أنها جديرة بالثقة. ولكن ال نضمن 


